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Ter vermijding van onkosten verzoekt onder-
geteekende de contributie over het jaar 1928 te 
willen voldoen per giro. 
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Amsterdam K 1672. 
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N. KEÜLEMANS. 
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Een herinnering. 
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der 

Gezondheidscommissies in Holland's Noorder
kwartier heeft het Gemeentebestuur van Alkmaar 
"de afgevaardigden dezer Commissies ten Stad-
huize ontvangen. De burgemeester, Mr. W. C. 
W e n d e l a a r , herinnerde er in zijn begroe-
tingsrede o.m. aan, dat in 1910 door de Alk-
maarsche Gezondheidscommissie aan verschil
lende doctoren, apothekers, tandartsen, vroed
vrouwen en besturen van Ziekenhuizen eenige 
vragen waren gesteld over den omvang der 

kwakzalverij en dat hierojp een aantal antwoorden 
was ingekomen waaraan hij . den korten inhoud 
mededeelde. Zoo stemden alle antwoorden hierin 
overeen, dat er zéér veel kwakzalversmiddelen 
werden gebruikt en def kwakzalverij hier een 
weelderig veld van arbeid vindt en wordt uit
geoefend : 
a. door de patiënten zelf, die door advertenties 

aangelokt, zich aan de kwakzalversmiddelen 
overgeven, 

6. door vrienden en buren, onder wie vooral 
oude vrouwen, die veel ervaring bezitten op 
gebied van diagnostiek en over een reeks 
„raadjes" beschikken, 

c. door, tegen betaling, daarvoor zittende dames, 
die met het ei, koffiedik, haarlokken enz. 
werken, niet te vergeten de wereldberoemde 
somnabule, die zelfs door de zoogenaamde 
hoogst ontwikkelden hier bezocht wordt, 

d. door strijksters, masseurs, handopleggers en 
bidders. 

Daarnaast staan nog enkele groepen van 
menschen, die door hun hooge ontwikkeling zoo
veel invloed op hun medemenschen uitoefenen, 
dat zij al kwakzalverende trachten te genezen 
door suggestie, al of niet met daarbij noodige 
talismannen. 

Door een „internist" werd aan de Gezond
heidscommissie medegedeeld, dat het bezoeken 
en raadplegen van kwakzalvers in alle standen 
zeer algemeen is. In de buspractijk duurt de 
behandeling van patiënten gewoonlijk nog niet 
lang of de zieke oordeelt het noodig het „hooger 
op" te zoeken. Het hooger beroep is in den regel 

de kwakzalver ! Ook komt het voor dat 
men zich onmiddellijk tot den kwakzalver wendt 
in welk geval de lichamelijke en geldelijke re
clame natuurlijk enorm veel grooter zijn. Het 
gevaarlijkst volgens dezen „internist" zijn de 
kankergenezers en de zoogenaamde tuberculose-
specialiteiten daar door enkele maanden knoeien de 
weg tot mogelijke genezing voor goed kan worden 
afgesneden. Dit soort van kwakzalvers, die voor 
wat geld met de hun toevertrouwde levens spelen, 
kunnen niet streng genoeg aangepakt worden ; 
het zijn de gevaarlijkste verscheurende dieren 
in de gansene natuurlijke historie, die hoe eer 
hoe beter behooren te worden uitgeroeid. De t.b.c 

specialist E i 1 e r s uit Oegstgeest heeft volgens 
dezen „internist" den, dood van een zijner patiën
ten zeer zeker verhaast en haar den laatsten 
strijd zwaarder gemaakt. 

Aan B i j s t e r v e l d te Rotterdam (specia
li teit voor alle ziekten) wijt deze „internist" den 
dood van een jong meisje aan longtuberculose, 
dat door hem, vóór zijne behandeling onder
zocht, in het allereerste stadium bleek te ver-
keeren. De behandeling van dezen „internist" leek 
haar te omslachtig, zoo, dat zij de voorkeur 
gaf aan Bijsterveld's kruiden, die haar ééns per 

! week werden gezonden nadat men haar urine 
| had onderzocht (? ! !). Zij werd volgens ver
klaring van Bijsterveld steeds beter, totdat de 
„internist" er bij geroepen werd om den dood
strijd mede aan te zien. 

Een derde t.b.c.-genezer, speciaal voor ge-
wrichts- en huidtuberculose is K l a a s U r s e m 
met zijn fistelpot. Een kind met werveltuber-
culose, aldus deelt „internist" aan de Gezond
heidscommissie mede, dat in een gipsbed be
handeld werd, kwam recht van lijf en leden 
onder zijne behandeling en was na drie maanden 
zoover genezen, dat het een bochel en een opge
trokken been had. 

De bekende kankergeneester is de vrouw met 
de kussentjes te Castricum, die een klein huid-
kankert je bij een patiënt van „internist" heeft 
gecureerd met het resultaat, dat de zaak inopera
bel werd en de patiënt is overleden. Eindelijk 
is er nog een masseur, die lustig op een wervel-
tuberculose rondgemasseerd heeft, zoodat de pa
tiënt IJ jaar heeft moeten liggen om van den 
schrik te bekomen en nu, met een stalen corset, 
weer kan rondloopen. 

Ten slotte herinnerde de Burgemeester er in 
zijn begroetingsrede aan, dat een apotheker aan 
de Gezondheidscommissie mededeelt, dat het 
aantal kwakzalvers m i d d e l e n legio is. De 
nadeelige gevolgen daarvan op het corpus van 
den mensch worden door hem niet beoordeeld' 
de nadeelige gevolgen voor de beurs van het 
individu, dat voor h o o g e n prijs koopt wat 
nauwelijks e e n i g e c e n t e n inkoopswaarde 
vertegenwoordigt, laten zich zeker wel gevoelen, 
vooral voor den kleinen, in dit opzicht zoo licht-
geloovigen man. 



Dit alles werd aan de Gezondheidscommissie 
medegedeeld in . . • • 1910 en wij vroegen ons af : 
zijn de toestanden nu zooveel beter ? Is de kwak
zalverij minder geworden ? Misschien zijn door 
onzen strijd hier en daar kwakzalvers verdwenen, 
doch elders verrijzen anderen, die met succes 
het menschdom opnieuw bedriegen en hun porte-
monnaies lichter maken. Wij kunnen ten slotte 
niet méér doen dan het publiek voor de prac-
tijken der kwakzalvers blijvend waarschuwen en 
er op aandringen dat van hooger hand eindelijk 
eens krachtig wordt ingegrepen in toestanden, 
voor welker bestaan een fatsoenlijk Nederlander 
zich moet schamen. 

P o g i n g e n in deze richting zijn wel gedaan 
maar de d a d e n blijven, helaas, uit ! 

C. N. G. 

B E R I C H T E N . ' 

Rijks-instiiuut voor Pharmacotherapeutisch 
onderzoek. No. 14 van de Mededeelingen is ver
schenen. Wij komen er later op terug. 

hoogheid", waarop de Koningin der aarde zoo 
gaarne prat gaat. 

Het lezen van het overzicht, wat we opnamen 
in het Pharm. Wkbld. van 1909, blz. 1442—1457 
was ons een stille hulde aan den man, die op zoo 
uitnemende wijze het bedrog met kwakzalvers-
middelen aan de kaak stelde. 

(Pharm. Wee.hU.) 

Mededeel ngen van verschillenden aard 

Kwakzalversleugens. Hiller, de fabrikant van 
de kwakzalversmiddelen Lukutate en Brotella, 
heeft in zijn reclamegeschriften onder meer be
weerd, dat hij, in overleg met de Duitsche ver-
eeniging tot bestrijding der kwakzalverij, van 1 
October af zijn middelen zou laten onderzoeken 
door dr. Wachtel. Deze deelt nu openlijk mede, 
dat hij Hiller had laten weten, dat er geen sprake 
van kon zijn, dat hij die middelen zou onder
zoeken, zoolang niet de aanklacht wegens bedrog, 
die tegen Hiller was ingesteld, zou zijn inge
trokken. De waardige man had nu blijkbaar 
geredeneerd : als de weigering om te onderzoeken 
verband houdt met een bepaalde omstandig
heid, is zij geen volstrekte weigering, dus dan kan 
ik van een bereidverklaring spreken. Wat hij 
dan ook deed. De Deutsche med. Wochenschr. van 
12 November vermaant ieder nog eens, zich 
volstrekt niet in te laten met bedriegers, want 
hierbij is men nooit veilig voor misbruik van welke 
uitlating ook. 

(Nederl. Tijdschr. v. Geneesk., door 
Mbl. t. d. Vervalschingen.) 

Dr. Mr. J. Ankerman. f Overleden is in den 
ouderdom van 58 jaar de heer ds. mr. J. A n k e r 
m a n oud-lid van de Tweede Kamer en oud-lid 
van den gemeenteraad van 's-Gravenhage. 

De heer A n k e r m a n is den 15den December 
1869 geboren en studeerde aan de rijksuniversiteit 
te Utrecht in de theologie en de rechten. Te 
Wommels en Hijdaard heeft hij als predikant ge
staan. In 1909 werd hij voor Harlingen als christe-
lijk-histoiicus in de Tweede Kamer gekozen, 
waarin hij tot 1918 zitting heeft gehad. 

Bovenstaand bericht, dat we aan de N. JRtt. Crt. 
van 20 Januari (Avondblad) ontleenden bracht 
ons de uitnemende rede in herinnering, die 
Mr. A n k e r m a n in 1909 in de Tweede Kamer 
tegen de kwakzalverij heeft gehouden. Wat hij 
tóen van kwakzalversmiddelen en de opname van 
advertenties voor die middelen in de politieke 
bladen heeft gezegd, is op een wijze in deze bladen 
besproken, die een bevestiging was van de juist
heid van het bekende gezegde dat het vooral 
de waarheid is, die treft, maar die nu niet bepaald 
een hoog denkbeeld gaf van de „koninklijke 

Mededeelingen van het Rijks-lnstituut voor 
Pharmaco-therapeutisch onderzoek. 

DR. HUGO REMMLER'S ZETPILLEN. 
Fabrikant : H. Remmler, Berlijn. 
Samenstelling volgens den fabrikant : „Bismuth, 

oxyjodogall. 0,0375, Zinc. oxyd. 0,25, Resorcin. 
0,0125, Extr. Belladonn. 0,024, Bals peruv. 0,025, 
Ol. cacao ad 2,5 g." 

Uitkomsten van het onderzoek : Zwartgrijze 
zetpillen, in torpeodmodel, die naar cacaoboter 
rieken en per stuk 2,5 g. wegen. 

De verschillende bestanddeelen door den fabri
kant opgegeven konden worden aangetoond met 
eenig voorbehoud voor belladonna-extract. 

Oordeel : De bedoeling zal waarschijnlijk zijn ze 
tegen aambeien te gebruiken. 

APOTHEKER RICH. BRANDT'S 
SCHWEIZER PILLEN. 

„Altbewährtes Abführmittel." 
Fabrikant : Akt. Ges., vormals Ap. Rieh. 

Brandt, Schafthausen. 
Samenstelling volgens den fabrikant : Extr. 

Selin. pal. 1,5, Extr. Achill, mosch., Aloes, 
Absynth. aa 1,0, Extr. Trif., Gent, aa 0,5, Pulv. 
rad. Gent., Trif. aa q.s., f. pil. 50. 

Literatuur : Het Maandblad t. d. Kwakzalverij 
van Maart 1919 noemt deze pillen onder de kwak
zalversmiddelen, die niet steeds gelijk van samen
stelling zijn : „de pillen hier te lande verkocht, 
bevatten een belangrijke hoeveelheid aloë, daar, 
waar invoer van aloëhoudende middelen verboden 
is, b. v. in Oostenrijk, wordt deze zeer werkzame 
stof eenvoudig weggelates." 

Volgens een vroeger in hetzelfde maandblad 
gepubliceerde analyse bevatten de pillen, behalve 
misschien alle in de opgegeven samenstelling 
vermelde laxeermiddelen, bovendien nog rha-
barber 

Uitkomsten van het onderzoek : Onder de 
plantaardige elementen uit den inhoud der pillen 
werden zoowel waterdriebladbladen als gentiaan-
wortel herkend Van de overige bewstanddeelen, 
die wellicht alle aanwezig zijn, kon slechts aloë 
met zekerheid aangetoond worden, terwijl ook 
aanwijzing werd verkregen op aanwezigheid van 
rhabarber, zij het dan niet als rhabarberpoeder, 
doch waarschijnlijk als extract 

Oordeel : De pillen bestaan dus uit een mengsel 
van laxantia en stomachica. 

DR. HUGO REMMLER'S ONTVETTINGS-
BOONEN. 

Zie Mededeelingen No. 9, en Maandblad t. d. 
Kwakzalverij No. 5, 1925. 

Het onderzoek bracht ook nu weer aan het 
licht, dat ondanks de verklaringen in het bijge
voegde prospectus, die het tegendeel zouden doen 
vermoeden, wel degelijk een of meer emodine-
houdende stoffen, dus laxeermiddelen, aanwezig 
zijn. Microscopisch werden ook ditmaal elementen 
aangetroffen, die afkomstig kunnen zijn van 
Fucus vesiculosis, terwijl sporen jodium in de 

asch eveneens wijzen op de aanwezigheid van dit 
oud ontvettingsmiddel (of het extract daarvan)« 

Oordeel : Als steeds bevatten deze ontvettings-
boonen dus laxeermiddelen, wellicht in dit geval 
met de gebruikelijke Fucus vesiculosis gecom
bineerd. 

DR. LABOSCHIN'S VERMAGERINGS-
TABLETTEN. 

Importeur : T. Kremer, drogist te Emmen. 
Samenstelling niet vermeld. Naast de „vet-

verdunnende werking", waarvan net prospectus 
melding maakt, zou het preparaat een „lichte 
werkende laxeerwerking" toekomen. 

Uitkomsten van het onderzoek : De pillen 
bestaan waarschijnlijk uit .harsen of extracten, 
waarvan één of meer emodinehoudend. Aloë kon 
met zekerheid aangetoond worden. Sporen jodium 
in de asch wijzen wellicht op de aanwezigheid van 
Fucus vesic. 

Oordeel : Als bij het vorige. 
ROODE PILLEN. 

Fabrikant : L. Dupuis, Jumet. 
Samenstelling volgens den fabrikant : „Masse 

de Haen, Rés. Scammonée, Rac. Gentiane, Sucre 
rose metra, Silice de Magnésie." 

Reclame : Elles purgent doucement et sans 
coliques. 

In Dorvault, „L'Officine ou Répertoire Général 
de Pharmacie pratique" 1923, komt een voor^ 
schrift voor van „Pilules purgatives (Dehaen)", 
luidende: „Résine-de jalap 125,0, Scammonée 
125,0, Extr. catholique 30,0 Alcool q.s., f. des 
pilules de 0,2." 

Uitkomsten van het onderzoek : Aangetoond 
werden aloë, benevens een tweetal harssoorten, 
die overeenkomst met jalapine en convolvuline 
vertoonen. 

(Het is niet onwaarschijnlijk, dat er in de roode 
pillen nog andere drastica aanwezig zijn, doch deze 
konden niet met zekerheid aangetoond worden). 

DR. PAUL VON MEYERE'S „VITALYN." . 
Fabrikant : Bureau „Vitalyn", Nijmegen. 
Reclame : Bij longontsteking, phthisis, chro

nische gal- en leveraandoeningen, slapeloosheid, 
indigestie, neuralgie, jicht, zenuwuitputting en 
nog een reeks andere kwalen. De verpakking is 
voorzien van een portret van dr. Paul von Meyere 
en bevat een brochure met aanprijzingen van het 
middel („de vijand van alle zich in het menschelijk 
organisme bevindende onreinheid", enz.) en ver
schillende attesten van gebruikers, die bij het 
middel baat vonden. 

Literatuur : Het Maandblad tegen de Kwak
zalverij van Maart 1926 bevat een waarschuwing 
voor dit z.g. onschuldige „universeele" genees
middel, dat onder bijvoeging van attesten van 
o.a. een bekend gesstelijke, de wereld wordt 
ingezonden.Deheeren K e u l e m a n s en L i e m 
vonden vitalyn te bestaan uit een alkoholisch 
aftreksel van verschillende plantaardige stoffen, 
o,a. saffraan, rhabarber, oranjeschillen en jalappe, 
middelen dus, die, behalve de oranjeschillen, 
verre van onschuldig zijn en h.i. lang niet zonder 
gevaar voor kinderen en bij langdurig gebruik 
ook voor volwassenen. 

Uitkomsten van het onderzoek : Alkoholische, 
sterk oranje gekleurde vloeistof, die na ver
damping 4,2 % van een bitter smakende, oranje 
gekleurde rest achterlaat. De aanwezigheid van 
saffraan werd aangetoond, evenals die van 
emodine (misschien van rhabarber afkomstig), 

Wee.hU


terwijl wellicht de kleverigheid en het harsachtig 
karakter van de verdampingsrest wijzen op 
jalappehars. Een aftreksel van oranjeschillen kpn 
niet worden aangetoond. Daarentegen werden 
ditmaal kina-alkaloïden in de" vloeistof aange
troffen ( + 0,25%), zoodat dus waarschijnlijk 
het preparaat kinatinctuur bevat. 

Oordeel ; De beloften die in de aanprijzingen over 
de genezende werking tegen de bovengenoemde 
ziekten worden gedaan, zijn zeker onjuist. 

Het Instituut voor Diaetetiek en Zelfgenezing. 
Wij beginnen er genoeg van te krijgen en onze 

lezers vermoedelijk ook. Na al hetgeen er lang
zamerhand bekend is geworden omtrent het 
optreden van deze inrichting zal twijfel omtrent 
de juiste bedoeling niet meer doenlijk en der
halve waarschuwing niet meer noodig zijn. 

Intusschen, zooals wij in ons vorig no. schreven, 
zijn wij nog in het bezit van belangrijke gegevens, 
verzameld door een onzer meest werkzame leden, 
waarvan wij, zij het ook in 't kort, melding willen 
maken. 

Bedoeld lid had zich gewend tot sommige hem 
bekende personen, die verlof hadden gegeven 
van hun namen gebruik te maken voor propa
ganda ten behoeve van het instituut. 

Aan een der ingekomen antwoorden (de brieven 
zijn in ons bezit) ontleenen wij het volgende : 

„Maar dat men aan dat Instituut ook doet 
„aan therapie, wist ik niet. En op dit gebied 
„wil ik van aanbevelen niets weten omdat ik 
„geheel onbevoegd ben. Op de ontvangst van 
„uw kaart heb ik aanstonds aan het Instituut 
„geschreven, dat men mijn naam moet afvoeren 
„van de aanbevelingslijst." 

Een ander antwoord, dat zeer uitvoerig is, 
geeft ons een aardig inzicht in de gang van zaken. 
Wij moeten ook hiervan slechts enkele gedeelten 
overnemen : 

„Ik zou misschien kortweg kunnen volstaan 
met te zeggen : Uwe veronderstelling is juist : 
de diaetetische lessen leken mij wel nuttig, maar 
om steun te geven aan kwakzalvers, daarvoor 
gevoel ik niets. 

Maar juist, omdat ik daar niets voor gevoel, 
wil ik U meer inlichtingen geven en U schrijven, 
hoe mijn naam waarschijnlijk ten minste, daar 
terecht kwam, waar U dien vond. 

Op zekeren dag, zond het mij toen totaal 
onbekende Bureau voor diaetetiek mij een cir
culaire met een kaart die ik slechts behoefde te 
onderteekenen, om geheel zonder eenige ver
plichting een cursus over diaetetiek gedurende 
•een maand te leen te ontvangen. Ik moest alleen 
beloven den inhoud daarvan niet te doen publi-
ceeren of anderen te laten lezen. 

Dit laatste aanvaardde ik n i e t en zond 
verder uit pure nieuwsgierigheid de briefkaart 
in. De „cursus" kwam, bestaande uit dertig 
„lessen", d.w.z. 30 getypte vellen, waarin de 
z.g. nieuwe voedingsleer werd uiteengezet." 

Het gevolg is gemakkelijk te raden. Op her-
haald verzoek van het instituut werd een ver
klaring afgegeven waarin o.a. werd gezegd, dat 

•er wel veel goeds in de lessen over de nieuwe 
Toedingsleer schuilde, doch waarin van het 
succes als middel tot zelfgenezing geen sprake 
was. Het ging er ongeveer mee als met het stuk 
van Dr. D. K. W i e 1 e n g a, opgenomen in ons 
vorig no. 

De naam van bedoelde persoon prijkt nu ook 
in de lijst van „Personen van kunde en ervaring" 
die gunstige meening gaven over diaetetische 
lessen maar, wat wel merkwaardigis,is dat die lijst 
voorkomt in het Propaganda-Geschrift No. 16, 
getiteld De Weg naar Gezondheid en kracht. In dit 
geschrift wordt in hoofdzaak de zelfgenezing 
van allerlei kwalen ter tafel gebracht. Schuilt 
hier geen adder onder het gras ? 

Hebben wij het in het bovenstaande meer over 
de nieuwe voedingsleer, over de geneesmethode, 
die wij, wat de lessen betreft, als bekend mogen 
veronderstellen, nog een enkel woord : 

Men schreef aan het instituut of er genezing 
was te verwachten van een snel groeiende long-
carcinoom, waarbij een pathol-anatomische 
diagnose was gevoegd. Als antwoord kwam inder
daad het volgend gedrukte antwoord binnen. 

„Hiermede hebben wij het genoegen U te be
richten dat onze Geneeskundige Commissie, na 
bestudeering der door U verstrekte gegevens van 
oordeel is, dat een ziektegeval als het Uwe, door 
het Diaetetisch Zelfgeneessysteem ,in den vorm 
van cursuslessen grondig is te genezen, voorop
gesteld de voorschriften prompt worden nagekomen 
en gedurende de zelfgeneeshuur geen schadelijke 
medicijnen worden gebruikt. 

Ingeval U mocht besluiten, de voor U vast
gestelde lessen te volgen, gelieve U het aanmel
dingsformulier ingevuld te retourneeren en het 
honorarium over te maken, waarna wij U als 
Cursist van ons Instituut zullen inschrijven en [ 
per omgaande een aanvang zullen maken met het 
afzenden der zelfgenezingslessen." 

Dat het aanmeldingsformulier even als het 
honorarium niet verzonden werd zullen onze 
lezers wel begrijpen. 

Wij stappen hiermede, tenminste voorloopig, 
van het „Instituut" af niet echter dan uit het 
Homoeopatisch Maandblad van 15 Nov. '27 het 
volgend attest te hebben overgenomen. 

In een uitvoerig artikel, dat wij, tot ons leed
wezen wegens gebrek aan ruimte niet in zijn 
geheel kunnen overnemen zegt de Redactie o.m. : 

„De wijze waarop over allerlei wetenschappe
lijke geneesmethode's in laatdunkenden zin ge
sproken wordt, is zóó belachelijk, dat men zich 
afvraagt hoe weldenkende menschen ertoe kunnen 
komen hun sympathie met het „Instituut" uit 
te spreken. Niets deugt ! Niet alleen de medica
menten der artsen niet, maar evenmin hun sera, 
hun vaccins, hun hoogtezon, hun diëet-voor-
schriften die niet precies met die van het „Insti
tuut" overeenkomen, hun sanatorium-behande
ling. 

Maar bovendien wordt de geneeskundige stand 
als zoodanig aangevallen, en de wijze waarop dit 
geschiedt, is zóó verachtelijk, dat geen uitdruk
king te sterk is, om de minderwaardigheid van 
deze actie te karakteriseeren. Ik weet niet, of 
in ons land beleediging van een g r o e p straf
baar is, maar dit is zeker, dat op dezelfde belee-
digingen een p e r s o o n aangedaan, bij proces
voering ongetwijfeld de strengste veroordeeling 
zou volgen. Wat het „Instituut" beweert, komt 
kort en goed hierop neer, dat een patiënt geen 
grooter» vijand heeft dan een bevoegd arts, die 
hem opzettelijk het goede onthoudt, het schade
lijke voorschrijft, met giftige medicijnen, sera 
en vaccins zijn levenskracht langzaam, maar zeker 
ondermijnt, etc. etc. 

Een instelling, die tot zulke strijdmiddelen haar 
toevlucht neemt, is ten doode opgeschreven." 

KWAKZALVERIJ MET KRUIDEN. 
Amrita. 

Aan de huizen te Amsterdam, misschien ook 
elders, wordt een brochure verspreid ter kennis
making met : 
A m r i t a I n r i c h t i n g v o o r N a t u u r 

g e n e z i n g 
Kruidenhandel Alle soorten kruiden voor ver
schillende ziekten Bergstraat 14 en Adm. de 
Ruyterweg 268 Amsterdam. 

Zoo luidt de titel : 
„Weest geen slaaf, doch wordt mensch van 

„uzelf, en gij zult meester over anderen zijn" 
wordt er in het boekje verkondigd en daarna 
wordt er gewezen op het nut van de z.g. natuur
geneeswijze, worden er lessen, systeem Goué, uit
gedeeld en de bekende gegevens omtrent de 
vegetarische voeding verstrekt. 

En daarna volgt wat o.i. het hoofddoel is, 
dat de schrijver beoogt : 

„Kruiden zijn de natuurlijke geneesmiddelen, 
die door den Schepper voor de genezing van 
het menschelijk lijden geschapen zijn. Vandaar 
dat voor iedere ziekte ook de kruiden gewassen 
zijn, maar wij moeten de juiste hebben. 

Ik zal hieronder laten volgen wat voor kruiden
recepten bij mij alzoo zijn te verkrijgen : Bloed-
zuiverende kruiden, long- en borstkruiden, nier
kruiden, klierkruiden, kruiden tegen bedwateren, 
kruiden tegen toevallen, kruiden tegen rheu-
matiek, kruiden tegen wonden en open beenen, 
kruiden tegen hartziekte, kruiden tegen suiker
ziekte, koortskruiden, zenuwkruiden, kruiden bij 
verlamming, oogkruiden, stoomkruiden, bad
kruiden, haarkruiden, ingewandskruiden, kruiden 
tegen gal en niersteen, kruiden tegen bleekzucht 
kruiden tegen Ischias, kruiden tegen kanker, 
kruiden voor den lever, kruiden voor de blaas, 
smeersels tegen rheumatiek, droppels tegen tuber
culose, smeersels voor zwakke oogen, haarcham-
poing uit kruiden samengesteld, druppels voor 
slechten stoelgang en duizeligheid in het hoofd. 

Ook voor iedere ziekte, die hier niet genoemd 
is, zijn de kruiden gewassen. In den kruiden-
winkel, Bergstraat 14, kunt gij alles te weten 
komen op natuurgeneeskundig gebied en kunt 
gij u vervoegen voor een volledige kruiden-
behandeling. 

Wenscht gij deze behandeling thuis toe te 
passen, dan leveren wij u de hiervoor geschikte 
badkuip met toebehooren. 

Dagelijks te spreken van 11 uur 's morgens tot 
5 uur 's avonds." 

Onze gewoonte getrouw, om van de door ons 
besproken middelen de samenstelling na te 
gaan, stonden wij in de verlegenheid ; de keuze 
was te groot. Wij werden echter uit die verlegen" 
heid geholpen doordat een geneesheer ons advies 
verzocht omtrent een tweetal kruiden en een 
fleschje smeersel, dat de belanghebbenden wensch-
ten aan te wenden bij een kind, dat leed aan 
verlamming, na een hersenaandoening en waarbij 
geen herstel was ingetreden. 

De heer N. K e u l e m a n s was zoo wel
willend de kruiden te onderzoeken. Het zijn : 

Klierkruiden. Deze bevatten Jeneverbessen, zoet-
hout, rosmarijnbladen, saliebladen, anijsvruchten, 
viooltjes, notenbladen en duizendguldenkruid. 



Badkruiden, in hoofdzaak bestaande uit Peper-
munibladen, rosmarijnbladen, lavendelbloemen en 
Oregokruid. 

Verder werd het fleschje smeersel, dat wel een 
vreemd figuur maakte in dezen kruidenwinkel, 
door den heer K e u l e m a n s onderzocht. Het 
was een bruine vloeistof, bestaande uit twee 
lagen ; de bovenste laag bevatte vette olie, terpentijn 
en pepermuntolie, de onderste, spiritus, hars en 
een vluchtige olie. 

Dat de geneesheer, na kennisneming van het 
resultaat van het onderzoek, de hulp van Amrita, 
bestaande in het zeer scherpe, lang niet onge
vaarlijke smeersel en van de weinig beteekenende 
kruiden, ernstig afraadde is te begrijpen evenals 
dat wij op hetzelfde standpunt staan, na al 
hetgeen wij reeds herhaalde malen o.m. over de 
kwakzalverij met kruiden geschreven hebben. 

wij nog niet behandeld hebben en welke aldus 
worden aanbevolen : 

„Mijnhardt's Kiespijntabletten stillen spoedig 
de hevigste kiespijn en hebben bovendien een 
genezende en zeer pijnstillende werking bij Griep, 
Influenza, gevatte Koude, Hoofdpijn, Aange-
zichtspijn, Rheumatiek en verder bij zenuwpijnen 
van allerlei aard." 

Mijnhardt heeft het zich gemakkelijk ge
maakt ; volgens het onderzoek van den heer 
KEULEMANS komen zijn kiespijntabletten overeen 
met de alom bekende aspirinetabletten en niets 
anders. 

Om nu niet in herhalingen te treden, ver
wijzen wij onze lezers waar het hierboven ge
schrevene en laten hun gaarne het oordeel over. 

Mijnhardt's Kiespijn-tabletten. 

I n grootere artikelen en in de „Herhaalde 
Waarschuwingen" hebben wij reeds verscheidene 
malen tegen de producten uit de Pharmaceutische 
fabriek van A. Mijnhardt te Zeist gewaarschuwd. 
Verscheidene van deze middelen zijn van onzent-
wege (en ook door het Rijks-Instituut voor 
Pharmaco-therapeutisch onderzoek) onderzocht en 
daarbij is gebleken, dat daarin zeer bekende 
geneesmiddelen voorkomen, die herhaaldelijk door 
de geneesheeren in bepaalde gevallen worden 
aangewend. 

Maar, zal men zeggen, dan zijn die producten 
toch goed, zij bevatten deugdelijke geneesmidde
len ; welk kwaad steekt er dan in dat de fabrikant, 
die de middelen in een aangenamen vorm brengt, 
deze aanbeveelt en overal ingang tracht doen te 
vinden ? 

Welk kwaad ? 

Onder de middelen, door Mijnhardt gefabri
ceerd, bevinden zich verscheidene, die lang niet 
onschuldig zijn en die slechts onder contrôle van 
een bevoegd deskundige mogen worden aange
wend. Een geneeskundige zal het gebruik daarvan 
slechts aanraden, wanneer hij, door onderzoek 
van den patiënt, zich een oordeel heeft gevormd 
omtrent de kwaal, die bestreden moet worden 
en het gebruik doen ophouden, wanneer hij 
bemerkt, dat het aanbevolen geneesmiddel geen 
of zelfs een nadeeligen invloed op den lijder 
uitoefent. 

Geheel anders staat Mijnhardt hier tegenover. 
Even als alle echte kwakzalvers houdt hij geen 
rekening met den perxoon van den zieke en met 
den aard zijner ziekte. De patiënt moet zelf maar 
uitmaken waaraan hij lijdt, (en hoe weinigen 
daartoe in staat zijn is bekend) hij moet zelf maar 
uitzoeken wat hij meent te moeten innemen en 
of hij daarbij schadelijke inwerking ondervindt, 
laat Mijnhardt volkomen koud. Als hij maar 
zooveel mogelijk van zijn tabletten verkoopt is 
hij tevreden, het belang van den lijder beteekent 
voor hem niets. 

Zeggen wij dus te veel, wanneer wij beweren 
dat er veel kwaads steekt in het optreden van den 
Zeister fabrikant ? 

Waarom wij opnieuw deze zaken in herinnering 
brengen ? 

Aanleiding daartoe vonden wij in de omstandig
heid, dat wij, toevalligerwijze, in het bezit kwamen 
van een buisje Mijnhardt's Kiespijntabletten, die 

RECHTSZAKEN, 
Mevr. H., de bekende. 

Tegen de natuurgeneeskundige, mevr. H. uit 
Rotterdam, die één dag per week, de marktdag, 
zitting houdt te Zwolle, is aldaar proces-verbaal 
opgemaakt wegens het onbevoegd uitoefenen van 
de geneeskunde. {N.B.CÏ) 

Omtrent deze zaak meldt nader De Telegraaf : 
Een dame uit Rotterdam had zich voor den 
kantonrechter te Zwolle te verantwoorden. Twee 
agenten en een inspecteur hadden de dame. in 
opdracht van den commissaris van politie, op 
haar spreekuur bezocht. De politiemannen simu
leerden kwalen, waartegen verdachte kruiden 
voorschreef, die nagezonden zouden worden. 
Na het onderzoek moesten de „patiënten" ƒ 6.— 
voor de kruiden en het porto betalen. Verdachte 
liet zich assisteeren door een arts uit Amsterdam, 
die zich echter niet met het onderzoek der pa
tiënten inliet. Op een vraag van den ambtenaar 
van het O. M. antwoordde deze arts, dat hij er 
absoluut van overtuigd was, dat verdachte geen 
hulp kon verleenen in geval van kanker, lupus, 
e.d., zooals in haar attestboekjes voorgegeven. 
Verder verklaarde deze getuige, dat zijn hono
rarium / 30.— per dag bedroeg en dat er dagelijks 
20 à 30 personen behandeld werden. 

In zijn requisitoir zeide het O.M., dat ver
dachte, blijkens het deskundig onderzoek, aan 
haar patiënten kruiden voorschreef met purge e-
rende werking. In gevallen van blindedarmont
stekingen is het innemen van zulke pillen uiterst 
gevaarlijk. Verdachte's inkomen bedroeg ƒ 200.— 
per dag. Spr. acht het onbegrijpelijk, dat men
schen hun lichaam aan een kwakzalfster toe
vertrouwen, terwijl zij er toch niet aan zouden 
denken, hun horloge bij den smid te brengen. 
Spr. achtte bewezen, dat verdachte zich heeft 
schuldig gemaakt aan het onbevoegd uitoefenen 
der geneeskunst, daar zij medicijnen voorschreef 
als een patiënt klaagde. De handelwijze van 
medici, die meewerken aan dergelijke praktijken, 
noemde spr. uiterst onprettig en overeenkomend 
met oplichting. Daar verdachte récidiviste op dit 
gebied is, eischt spr. de maximum straf, n.1. 2 
maanden gevangenisstraf. 

Verdachte's gemachtigde mr. H. van Noort 
uit Den Haag, zeide, dat verdachte geen genees
kundige handelingen heeft uitgeoefend, want er 
is geen diagnose gesteld, terwijl de patiënten niet 
eens zijn aangeraakt. PI. vroeg vrijspraak, subs, 
een lichte boete. 

De kantonrechter zal schriftelijk vonnis wijzen. 

Een dokter in de chemie? 
De politie heeft procesverbaal opgemaakt tegen 

F . S., wegens het onbevoegd uitoefenen van de 
geneeskunde. S. hield geregeld zitting in het 
gebouw de Eendacht aan den Goudschen weg te 
Rotterdam, waar hij patiënten kwakzalversmid-
delen leverde. 

Later meldt daaromtrent de N.B.C. : 
De man, tegen wien proces-verbaal is opge

maakt, beweert, zoo vernemen wij nader, in 
Duitschland te zijn gepromoveerd tot doctor 
in de chemie. Voorts zegt hij, daar een fabriek 
te hebben, welke geneesmiddelen vervaardigt, 
o.a. tegen bronchitis.' Hij heeft reclamekaarten 
laten drukken en deze laten uitreiken aan het 
publiek door een man, die daartoe voor een 
geneeskundige kliniek ging staan. De dokter van 
deze kliniek heeft daarop de politie gewaar
schuwd. Toen een patiënt zich naar het gebouw 
de Eendracht begaf, om den daar zitting hou-
denden „dokter" te consulteeren, is proces-verbaal 
opgemaakt. 

CORRESPONDENTIE. 
L. M. V. te Z. Wij danken u voor een blijk 

van belangstelling. Een Maandblad, handelende 
over Duo-formula van R i c h a r d s hebben 
wij u gezonden. ï n de aanbeveling van de wijn-
soorten, zooals dit door Superba geschiedt, kunnen 
wij geen kwakzalverij, zooals wij die bedoelen;, 
zien. 

L. W. H. te A. Dank voor het gezondene. 
Wij begrijpen uwe bezwaren en staan ook vrij 
sceptisch tegenover de geneesmethode. Waar 
hier echter o.i. geen directe kwakzalverij bedoeld 
wordt maar een geloofsovertuiging, kunnen wij,, 
die in ons blad alles willen vermijden wat quaesties 
van geloof en politiek betreft, niet verder op de 
zaak ingaan. 

G. v. O. t e L. De Maandbladen met de opgaaf 
van de samenstelling van Irving's Gisttamine-
tabletten zijn zeker al in uw bezit. 

Mej. E. v. D. te B. De juiste samenstelling 
van de Cachets du Dr. Faivre is, na herhaald 
onderzoek, opgenomen in de Voorschriften van 
Spécialité's in 1927 uitgegeven door de Ned. 
Maatschappij t . bev. d. Pharmacie. 

Zij komt in dit boekje voor onder den naam 
van Capsulae anàlgeticale en luidt aldus : 

Neem van L 
Phenacetinum 300 mg. 
Coffeinum g l 100 „ 
Dimethylamido-antipyrinum - 150 „ 
Sulfas chinini 135 „ 
Oxyd, magnesicum 40 „ 

Meng breng in een ouwelcapsule. 
Geef hiervan 12 stuks. 
De samenstelling verschilt dus eenigszins met 

de opgaaf, verstrekt bij de Cachets. Dit komt 
meer voor. 

Naar Divinia Andringa zullen wij onderzoek 
doen. 

D. K. te A. Ter voorkoming van oponthoud 
is het gewenscht, dat opgaven van adresver
andering worden gericht tot den Secretaris-
penningmeester onzer Vereeniging, n i e t t o t 
den redacteur van het Maandblad. 

— Het onderzoek naar hetgeen op één dag in 
Nederland geadverteerd wordt is nog niet af-
geloopen. Er komen nog steeds couranten binnen. 

Aan de geachte Redactie van „Het Groene en 
het Witte Kruis" zeggen wij dank voor den onder
vonden steun. 


